
  

 

  

   

 

BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ   

                                   İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELER 

İŞ UNVANI  Şube Müdürü 

BÖLÜMÜ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  

İŞİN KISA TANIM 

                Üst yönetim ve ilgili mevzuat tarafından belirlenmiş amaç, hedef, strateji ve 
ilkeler ile uygulanan politikalar ve prosedürler doğrultusunda birimlerine ait plan, program 
ve bütçe önerilerini hazırlayarak amirine sunmak. 

GÖREV VE SORUMLULUKLARI: 

 -    Müdürler için belirlenmiş Ortak  görev ve sorumlulukları yerine getirmek,  
– Tarım teknolojisine ait yeni bilgileri çiftçilere yayım araç ve yöntemleriyle intikal 

ettirmek. 

– İl genelinde çiftçilerin karşılaştığı problemleri araştırma enstitülerine  iletmek, 
çözümlerin çiftçilere iletilmesini sağlamak,İlde görev yapan personelin hizmet içi 
eğitimlerini  koordine etmek. 

– Araştırma kuruluşları ile doğrudan merkeze bağlı olan benzeri kuruluş ve 
merkezlerce işbirliği halinde uygulamaya yönelik deneme ve demonstrasyon           
programlamak ve yürütmek, sonuçlarına göre çiftçilere tavsiyelerde bulunmak. 

– İlin tarım ürünlerinin ekiliş, verim ve üretimlerini tahmin çalışmalarını yapmak, 
tarımla ilgili her türlü istatistik bilgilerinin zamanında toplanmasını ve tarımsal 
envanterin oluşturulmasını ve yayınlanmasını sağlamak, 

– İlin, yatırım ve bütçe tekliflerini yapmak, onaylanan program ve projelerin 
– dağıtımının planlanması, izlenmesi ve harcamalarını konsolide ederek ilgili birime 

göndermek, 
– Bakanlığın orta ve uzun vadeli strateji politikaları çerçevesinde çalışmalarını 

yürütmek ve koordine etmek, 
– Bakanlığın bilişim teknolojileri politikaları, ilke ve hedefleri doğrultusunda; il 

müdürlüğü görev konularına ait ilde üretilen tüm bilgilere ilişkin tarımsal veri          
tabanı  oluşturmak, istatistik ve döküm çalışması yapmak, tarımsal veri       
tabanındaki    bilgileri Bakanlık merkez birimleri ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde 
paylaşmak, bu münasebetle il müdürlüğü Bilişim Teknolojileri Birimi’ni kurmak, 
İstatistik Veri Ağı (İVA), Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (CMVA) ve diğer istatistik projeleri 
kapsamında veri ve bilgilerin zamanında toplanmasını ve değerlendirilmesini 
sağlamak.    

– Ürünler, riskler bölgeler ve isletme ölçekleri itibariyle sağlanacak prim desteğine 
ilişkin çalışmalar yapmak, 

– Tarım sigortaları ile ilgili çalışmaları yürütmek. 
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– 2/7/1941 tarihli ve 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 
uygulanmasını sağlamak. 

– Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, çölleşme ile ilgili çalışmalar yapmak ve 
yaptırmak. 

– Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak. 
– Birimlerde görev yapan personelleri yönlendirmek, görev ve izin durumlarını 

belirlemek. 

– Yöneticisi tarafından görevlendirildiği toplantı, eğitim, komisyon ve komite vb. 
çalışma gruplarında yer almak.  

– Ülke ekonomisini, tarım  sektörünü ve gelişmelerini takip etmek, görev alanına 
ilişkin yayınları sürekli izlemek, bilgilerini güncelleştirmek. 

– Bağlı personelin işlerini daha verimli, etken ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak 
beceri ve deneyimi kazanmaları için sürekli gelişme ve iyileştirme fırsatlarını 
yakalayabilmelerine imkan sağlamak. 

– Birimde yapılan işlerin kuruluşun misyon, vizyon ve temel değerlerine uygunluğunu 
sağlayacak şekilde çalışmaları yürütmek. 

– Görev ve sorumluluk alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve 
talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak. 

– Birimin görev alanına giren konularda meydana gelebilecek standart dışı iş ve 
işlemlerin giderilmesi ve sürekli iyileştirme amacıyla; ‘Düzeltici Faaliyet’ ve ‘Önleyici 
Faaliyet’ çalışmalarına katılmak. 

– İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak, sorumluluğu altında bulunan ya da birlikte 
çalıştığı kişilerin söz konusu kurallara uymalarını sağlamak. 

– Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde 
gerçekleştirilen işin kalitesini kontrol etmek. 

– Görev alanı ile ilgili olarak üst yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yerine 
getirmek. 
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YETKİLERİ : 

– Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak. 



  

 

  

   

 

BATMAN İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ   

                                   İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELER 

İŞ UNVANI  Şube Müdürü 

BÖLÜMÜ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü  

– Müdürler için belirlenmiş ortak yetkilere sahip olmak.  
– Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanmak..  
 

EN YAKIN YÖNETİCİ  

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı  

  

ALTINDAKİ BAĞLI İŞ ÜNVANLARI  

- Tarımsal Yatırımcı Danışma Ofisi (TARYAT) 

-İl Proje Yürütme Birimi 

-Arşiv ve Brifing Birimi 

-Çiftçi Kursları Kadın ve Genç Çiftçiler Eğitimi Birimi 

-Tarımsal veriler ve istatistik Birimi 

-Hizmet İçi Eğitim Birimi 

-Tar-Gel Tabii Afetler Birimi 

-Basın Enformasyon Birimi 

-Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Birimi 

-Evrak- Kayıt ve Şube Yazışmaları 
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BU IŞTE ÇALIŞANLARDA ARANAN NITELIKLER :  

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel niteliklere sahip olmak. 

– Dört yıllık bir yükseköğrenim kurumunun Ziraat Müh. Veteriner Hekim, Su Ürünleri 
Müh Gıda Mühendislik Fakültelerinden birini bitirmiş olmak. 

– Yöneticilik niteliklerine sahip olmak; sevk ve idare gereklerini bilmek. 

– Faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli karar verme ve sorun çözme 
niteliklerine sahip olmak. 

 

 

ÇALIŞMA KOŞULLARI:  

Çalışma Saatleri : Normal çalışma saatleri içinde görev yapmak. 

Mesai: Gerektiğinde normal çalışma saatleri dışında da görev yapabilmek.  

Çalışma Ortamı:Büro ve arazi ortamında çalışabilmek.  

Seyahat Durumu:Görevi gereği seyahat etmek.  
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